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Skarga przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA została wniesiona do Trybunału EFTA w dniu 19 października 
2011 r. przez spółki Schenker North AB, Schenker Privpak AB oraz Schenker Privpak AS (zwane łącznie 
„DB Schenker”), reprezentowane przez Jona Midthjella, adwokata w Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev 
Wedels plass 5, 0151 Oslo, Norwegia. 

Skarżący występują do Trybunału EFTA o: 

1) stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w takim zakresie, w jakim odmawia ona dostępu do 
dokumentów z kontroli w sprawie nr 34250 (Norway Post/Privpak); 

2) nakazanie stronie pozwanej i ewentualnym interwenientom pokrycia kosztów. 

Kontekst prawny i faktyczny oraz zarzuty prawne przytoczone na poparcie skargi: 

— Skarżący Schenker North AB, Schenker Privpak AB oraz Schenker Privpak AS są częścią DB Schenker, 
międzynarodowej grupy prowadzącej działalność w zakresie spedycji ładunków i logistyki, należącej do 
spółki Deutsche Bahn AG. Schenker North AB prowadzi działalność gospodarczą grupy na lądzie, na 
morzu oraz w zakresie transportu kolejowego w Norwegii, Szwecji i Danii, w tym poprzez jednostki 
zależne Schenker Privpak AS oraz Schenker Privpak AB (zwane łącznie „DB Schenker”). 

— W dniu 14 lipca 2010 r. Urząd Nadzoru EFTA przyjął decyzję w sprawie nr 34250 
(Norway Post/Privpak), w której stwierdził, że spółka Norway Post nadużywała swojej pozycji 
dominującej na norweskim rynku usług doręczania paczek od klientów biznesowych do klientów 
indywidualnych w latach 2000–2006. Skarżący wysuwają wobec Norway Post roszczenia odszkodo
wawcze za straty poniesione przez skarżących w wyniku tego naruszenia. W dniu 3 sierpnia 2010 r. 
skarżący złożyli wniosek o udzielenie dostępu do dokumentów na podstawie zasad dotyczących dostępu 
do dokumentów (RAD) ustanowionych decyzją Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 27 czerwca 2008 r. 

— W piśmie z dnia 16 sierpnia 2011 r. Urząd Nadzoru EFTA odmówił skarżącym udzielenia dostępu do 
dokumentów zebranych w trakcie kontroli w siedzibie Norway Post w dniach 21–24 czerwca 2004 r. 
Skarżący zamierzają zaskarżyć tę odmowę na podstawie art. 36 PNT. 

Skarżący twierdzą, że Urząd Nadzoru EFTA naruszył prawo DB Schenker do dostępu do dokumentów 
wynikające z art. 2 ust. 1 RAD, 

— poprzez nieprawidłowe zastosowanie wyjątku art. 4 ust. 1 lit. b) RAD dotyczącego prywatności 
i osobistej nienaruszalności, 

— poprzez nieprawidłowe zastosowanie wyjątków art. 4 ust. 2 RAD dotyczących interesów handlowych, 
kontroli i dochodzeń oraz nadrzędnego interesu publicznego nakazującego ujawnienie informacji oraz 

— naruszył ustanowione art. 4 ust. 6 RAD prawo do częściowego dostępu do dokumentów.
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